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USIKRE TALL: Det finnes ingen oversikt over hva som skjer med im-
migrantene som ikke klarer å komme seg til USA. Hvert år blir 20.000 
immigranter kidnappet i Mexico, ifølge Amnesty. 
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Hva gjør en når en er 16 år gam-
mel, to av ens beste venner er 
drept, og faren er stor for at en 
kan lide samme skjebne? Dylan 
Hernandez dro. Fra verdens 
voldeligste by – San Pedro Sula 
– og fra verdens voldeligste land 
utenfor krigssone, Honduras. 

–  De forsøkte å rekruttere 
meg to ganger. Første gangen 
var det for å selge narkotika, den 
andre gangen for å trene meg 
opp til å bli en av dem. Fordi jeg 
ikke ville samarbeide, skulle de 
drepe meg, sier Dylan.

Tenåringen sitter på senge-
kanten i et herberge for immi-
granter i Tapachula i Mexico, 
helt på grensen til Guatemala. 
Bak seg har han flere reiser med 
buss og en sporadisk båttur.

Foran ham venter en reise på 
taket av et godstog gjennom Me-
xico, hvor faren for nok en gang 
å bli truet av kriminelle grupper 
er stor. Men Dylan vil krysse 
grensen til USA.

Obama på banen
Den økende strømmen av ens-
lige mindreårige immigranter 
fra Honduras, El Salvador og 
Guatemala, og som har krysset 
grensen ulovlig i sommer, har 
vært en hodepine for amerikan-
ske myndigheter.

President Obama har kalt det 
en humanitær katastrofe, og ba 
for en måned siden kongressen 
om 3,7 milliarder dollar for å ta 
hånd om de mindreårige. Det 
finnes 11,7 millioner illegale 
immigranter i USA, og immi-
grasjon er et av landets mest 
betente politisk spørsmål.

Grunnen til økningen er 
forverring av sikkerhetspro-
blemene i Mellom-Amerika, 
hvor regionens byer år etter år 
topper verdens drapsstatistikk. 
Drapstallene er like høye som 
under borgerkrigene på 80- og 
90-tallet. Falske rykter, spredt 
av menneskesmuglere om at 

mindreårige automatisk kan få 
oppholdstillatelse i USA, spiller 
også inn. 

Rekrutteres av kriminelle
Menneskesmuglerne tilhører 
ofte en kriminell gruppe, Las 
Maras. En av de mest kjente er 
Mara Salvatrucha (MS-13). 

Gruppen har sitt opphav blant 
kriminelle fra Mellom-Amerika, 
bosatt i Los Angeles. De rekrut-
terer barn og unge til å jobbe for 
dem, de som nekter blir torturert 
til døde. I løpet av det siste året 
har denne gruppen mer og mer 
tatt kontrollen over immigra-
sjonsrutene sør i Mexico. 

På togtaket
Arriaga, sør i Mexico, er et sam-
lingspunkt for immigranter. Her 
starter reisen gjennom Mexico 
på taket av godstoget La Bestia 
(dyret). Men det er bare nesten 
alltid at det går et tog. Skin-
negangene er langt fra sikre, 
godstoget langt ifra nytt, og det 
hender det sporer av. Det fore-
kommer også at immigranter 
faller, eller hopper av – slik en 
kvinne og sønnen hennes nylig 
gjorde like nord for Arriaga. Los 
Maras var ute etter henne fordi 
hun ikke hadde betalt de hundre 

dollarene de krevde i bestikkel-
ser. Moren ble lettere skadet, 
sønnen er i god behold, men i 
blikket hans er det dype spor av 
bekymring og tristhet.

Det er på taket av dette gods-
toget Dylan har planer om å 
starte togturen til USA. 

–  Las Maras har kampanjer 
i de fattige bydelene for å re-
kruttere barn og unge gutter til 
å selge narkotika og jenter til å 
prostituere seg. De tvinger dem 
til å bruke narkotika slik at de 
blir avhengige.  

Landet med flest drap
Narkotikasmugling, gjengkriger, 
politiske omveltninger og volde-
lige landkonflikter er eksplosivt 
stoff når det kombineres med 
like store doser av straffrihet og 
korrupsjon.

I 2013 var Honduras det lan-
det i verden med flest rappor-
terte drap pr. innbygger utenfor 
krigssone. I tillegg blir et høyt 
antall av drapene ikke rappor-
tert. 80 prosent av all narkotika 
som havner i USA går gjennom 
Honduras, ifølge The Guardian. 

Fra drøm til virkelighet 
–  Før var det drømmen om 
Amerika med bedre økonomi 

OvER gREnSEn e  Over 50.000 enslige mindreårige  
immigranter har krysset grensen til USA i år.  
De rømmer fra Mellom-Amerika hvor den  
organiserte kriminaliteten er herre over liv og død. 

Barn flykter  
med døden  
i hælene 

REISER PÅ TOgTAKET: Godstoget «La Bestia» er en billig, men ikke sikker, måte         å reise på for immigrantene. De som har penger betaler menneskesmuglere til å transportere dem gjennom Mexico til USA.

BOOM: I år har det vært en boom av mindreårige immigranter som 
forsøker å komme seg over til USA. Fra januar til august i år ble over 
50.000 tatt hånd om av amerikanske immigrasjonsmyndigheter. 


